Axenda 21 Local de
Ames

Esquemas de Síntese

2

Diagnose ambiental. Esquema de Síntese.
Concello de Ames. Diagnose ambiental. Esquema xeral.
Ámbito

Urbanismo

Problemática

Consecuencias

Dispersión extrema




Urbanización de terras
agrícolas







Urbanización de áreas
naturais
Incremento poboacional:




Cidades periféricas
Transporte público
limitado
Abandono de prácticas
tradicionais
Agricultura e
gandería

Abandono do monte

Cultivo de especies
forestais pirófilas.
Concentracións
parcelarias
Deterioro e contaminación de ríos e
humedais








Ocupación do espazo e terras fértiles
Abastecemento de augas e
depuración
Recolla de lixo
Transporte – uso vehículo privado.
Contaminación dispersa
Perda de biodiversidade
Deterioro paisaxístico
Uso do vehículo particular
Contaminación atmosférica e
acústica
Consumo de materias primas
excesivo
Incendios forestais e non forestais.
Desertización.
Deterioro paisaxístico.
Contaminación por xurros e uso de
biocidas e fertilizantes químicos.
Perda de biodiversidade

Perda de biodiversidade
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DEMOGRAFÍA. ESQUEMA DE SÍNTESE
O concello de Ames presenta un marco propicio para o reemprazo dos seus
efectivos, tanto polas elevadas taxas de natalidade como pola continuada
atracción e incorporación de efectivos, tanto nacionais como estranxeiros, o
que leva a unha dinámica demográfica progresiva, o contrario do que acontece
no contexto xeral galego que é certamente regresiva. Se a isto lle engadimos a
solidez e estabilidade da tendencia observada, a valoración anterior tórnase se
cabe aínda máis optimista.
A idade dos efectivos incorporados durante a pasada década,entre 25 e 45
anos fundamentalmente, xunto coas elevadas taxas de natalidade ten
provocado un significativo ensanchamento da base da pirámide demográfica,
polo que Ames conta cun importante potencial demográfico. Neste escenario, o
meirande reto será o de arraigar no concello a esa poboación.
Concello de Ames. Demografía. Esquema de síntese.
Ámbito

Equidade

Identidade

Problemática
Taxa de
sobreenvellecemento
similar á media galega
Concentración da
poboación maior nas
parroquias rurais
Importante continxente
poboacional chegado de
fora do concello e
mesmo de fora do
estado.
Elevada volatilidade da
poboación.

Consecuencias







Posibilidade de exclusión e/ou
illamento.
Necesidades específicas de atención,
transporte, etc.

Falta de identidade e arraigo.
Potencial de perda de estabilidade
social.
Potencial de perda de poboación no
futuro.

DS Consultores
devalar
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MERCADO DE TRABALLO. ESQUEMA DE SÍNTESE

Concello de Ames. Demografía. Esquema de síntese.
Ámbito

Igualdade

Equidade

Calidade do
emprego

Problemática
Menor incorporación das
mulleres ao mercado
laboral.
Mantemento do
diferencial entre sexos ao
longo do tempo
Maior eventualidade das
mulleres
Dificultades das mulleres
para conciliar vida
familiar e laboral
Maiores taxas de paro
nas zonas rurais
Elevado desemprego
entre os estranxeiros




Menor capacidade de creación de
riqueza.
Insuficientes posibilidades de
desenvolvemento persoal.



Exclusión das mulleres do mercado
laboral.




Perda de estabilidade social.
Desaproveitamento de potencial de
creación de riqueza.

Tendencia ao incremento
da sinistrabilidade no
traballo



Perda de benestar socia.

Eventualidade mellorable




Perda de calidade de vida.
Perda de estabilidade social.




Perda de calidade de vida.
Dificultade para concilidar vida
familiar e laboral.
Maior probabilidade de accidentes.

Elevado consumo de
tempo en
desprazamentos ao lugar
de traballo

Desenvolvemento

Consecuencias

Baixa autocontención
Dependencia do
mercado laboral de
Santiago






Carácter de cidade dormitorio.
Insuficiente capacidade de liderar o
propio desenvolvemento

DS Consultores
devalar
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ESTRUTURA ECONÓMICA. ESQUEMA DE SÍNTESE.

Concello de Ames. Estrutura Económica. Esquema de síntese.
Ámbito

Problemática
Insuficiente solo
industrial desenvolto

Uso do solo

Perda de diversidade de
usos do solo.
Escasa viabiliadade da
gandería na súa
concepción actual

Consecuencias
 Localización difusa das industrias por
todo o territorio.
 Interferencias entre os usos do solo.
 Perda de solos agrarios.
 Perda biodiversidade.
 Estandarización da paisaxe.
 Perda biodiversidade.
 Desaproveitamento de recursos
agrarios.
 Consumo de enerxía para importar
produtos agrarios.

Infradesenvolvemento
industrial
Insuficiente
diversificación da
economía
Crecemento económico
vinculado case
exclusivamente ao
crecemento poboacional
Dependencia do
mercado laboral
compostelán
Desenvolvemento

Dependencia do
emprego público
Deficiente
aproveitamento da
elevada
emprenditorialidade local






Persistencia de rasgos de cidade
dormitorio.
Dificultade para liderar o propio
desenvolvemento.
Insuficientes fontes de crecemento
Volatilidade e desarraigo da
poboación.

Desenvolvemento do
terciario (en particular do
comercio) relativamente
baixo
Importantes fugas de
demanda comercial cara
Santiago
Escasa penetración da
produción ecolóxica
Sostenibilidade

Baixo número de
empresas con
certificación de calidade
e de xestión ambiental





Perda de competitividade a medio e
longo prazo.
Escasa capacidade de cambio e
innovación.
Degradación do medio ambiente.

DS Consultores
devalar
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MOBILIDADE: ESQUEMA DE SÍNTESE.

Concello de Ames. Mobilidade. Esquema de síntese.
Ámbito

Problemática
Incremento acelerado do
número de coches

Consecuencias






Incremento da contaminación.
Incremento do consumo de enerxía.
Ruídos.
Saturación da vías.
Elevada ocupación de espazo público
por parte do automóbil.

Incremento do tráfico nas
vías locais



Desprazamento dos peóns destas
vías.

Elevada intensidade de
tráfico en Bertamiráns e
Milladoiro




Beirarrúas estreitas






Colapso das vías.
Incremento dos tempos de
desprazamento.
Menores espazos de encontro social.
Limítase o comercio.
Perda de calidade de vida.
Limitacións de accesibilidade.

Elevada dispersión dos
servizos públicos
Localización de colexios
fora dos núcleos




Fomento da mobilidade motorizada.
Redución da accesibilidade a pe.



Exclusión da persoas con mobilidade
reducida.
Perda de calidade de vida.
Limitacións a mobilidade de maiores
e persoas con carriños de nenos ou
da compra.

Predominio do automóbil
nos desprazamentos
Transporte
Insuficiente
competitividade do
transporte público

Vías de
comunicación

Urbanismo

Barreiras a accesibilidade




DS Consultores
devalar
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URBANISMO. ESQUEMA DE SÍNTESE.

Concello de Ames. Urbanismo. Esquema de síntese.
Ámbito

Problemática
Elevada artificalización
do solo

Uso do solo
Ocupación extensiva do
solo
Elevado consumo de
solo en Bertamiráns
Reducida accesibilidade
a pe aos servizos
públicos

Modelo urbano

Falla de zonas libres en
Milladoiro

Elevada ocupación do
espazo polo automóbil

Moderación do prezo da
vivenda en Santiago
Prezo da vivenda

Incremento do prezo da
vivenda en Ames
Beirarrúas estreitas

Consecuencias
 Elevado consumo de solo.
 Perda de solos agrarios.
 Perda biodiversidade.
 Incremento da necesidade de
mobilidade mecanizada.
 Incremento do gasto público: luz,
canalización auga, alcantarillado, etc
 Incremento da mobilidade
motorizada.
 Maior necesidade de espazo para o
automóbil.
 Ruídos.
 Saturación da vías.
 Etc.
 Perda de calidade de vida.
 Ausencia de espazos de relacións
social.
 Coartación das relacións de
veciñanza
 Perda de espazos de encontro social.
 Disuasión das relacións de
veciñanza.
 Coartación do xogo na rúa.
 Maior necesidade de control aos
nenos.
 Limitación da mobilidade, de maiores,
persoas con carriños, etc.
 Perda de calidade de vida.




Perda de competitividade como
alternativa residencial a Santiago.
Exclusión dos colectivos de menor
renda

DS Consultores
devalar
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CALIDADE DE VIDA. ESQUEMA DE SÍNTESE.
Concello de Ames. Demografía. Esquema de síntese.
Ámbito

Problemática
Insuficiente arraigo dos
residentes novos.

Identidade

Menor emprego do
galego entre os
residentes novos

Consecuencias






Volatilidade da poboación.
Menores relacións de veciñanza.
Menor potencial de interacción.
Menor capacidade de liderar o propio
desenvolvemento.



Empeoramento da saúde das
persoas e do medio.
Perda de competitividade urbana.

Falta de elementos
materiais e inmateriais de
identificación
Modelo urbano

Limpeza de rúas
Contaminación en zonas
urbanas.



Ruídos en zonas urbanas
Medio ambiente
Falla de zonas verdes en
Milladoiro





Perda de calidade de vida.
Coartación das relacións de
veciñanza.
Falla de espazos para o xogo dos
nenos

Carencia de educación
permanente de adultos

Igualdade de
oportunidades

Inexistencia de F.P.



Falla de Escola Oficial de
Música.



Falla de Escola de
Idiomas



Insuficientes posibilidades de
desenvolvemento persoal.
Menor capacidade de aprendizaxe e
cambio no territorio.
Perda de calidade de vida.

Insuficiente penetración
da Banda Ancha en
zonas rurais

Equidade

Posibilidade de illamento
dos maiores nas zonas
rurais

Insuficientes recursos para á atención
primaria

Seguridade cidadá nos núcleos urbanos



Exclusión dos colectivos de menor
renda



Menor desenvolvemento humano




Potencial de inestabilidade social.
Coartación das relacións de
veciñanza.
Deterioro do espazo público



DS Consultores
devalar

